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Corralejo på Fuerteventura

BLI EN MER MILJÖMEDVETEN
Bild 1: Corralejo ligger längst upp på
Fuerteventuras ostsida. Här är en livlig
BÅTÄGARE färjetrafik till grannön Lanzarote. Det
finns även båttrafik ut till ön Lobos. Länsidan 8

gst ner i söder på ön i Morro Jable går
färjetrafik till Gran Canaria. Det är alltså
fullt möjligt att campa sig runt med bil
på Kanarieöarna. Seat är en spansk bil,
som från att ha varit en äldre Fiatkopia,
nu blivit en trevlig modern bil att köra.
Bild 2: Vattensporter utövas på många
platser runt ön. Häftigt att se var Kitsurfing där utövarna surfade på de höga
vågorna. Men i Corralejo finns skola för
de mindre infödda barnen för lugnare
vattensporter.
Bild 3: Naturreservatet kallas La
Grande Beach och är ca 2 mil långt utefter kusten. Det har skapats av ökensand,
som drivits med vindarna från Afrika.

EN RESA GENOM GÖTA KANAL
sidan 12

Bild 4: Museo de la Sal ligger på
mitten av öns östkust. Alla Kanarieöar
har haft ett flertal saltanläggningar, men
nu finns endast museet i Las Salinas
kvar. Här finns en fantastisk utställning,
som berättar om saltets historia fram till
vår tid. Idag arbetar faktiskt 2 arbetare
fortfarande med att utvinna salt i anläggningen, som byggdes 1910.
Bild 5: El Cotillo är enligt min
uppfattning ett måste att besöka om man
bor i Corralejo som turist. Här kan man
se vilka ruskiga krafter det finns i havet
och som ortens fiskebefolkning måste
kämpa emot.

Olle Clarin

I DE LUGNASTE VATTEN...
sidan 14
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Om konsten att ta ner en mast
Det är ingen konst - ner kommer
den alltid, sa kapten till hustrun,
som tycker riktigt illa om den där
stunden då det ska ske. Men visst,
ibland är det stökigt.
Spelet kan börja
Det är lördag förmiddag, de flesta
har mer att göra under dagen, köordningen är mycket förvirrad, regnet
är på ingång och där mitt i mastkön,
utan kölapp, har en söt liten familj
lyckats ta sig in under mastkranen.
Men vad nu - rullgenuan är ju uppe,
mobilen ringer, medhjälparna hittar
inte till hamnen och kaffet kallnar.
Nu äntligen lyfter dom, men nej,
vem har glömt att koppla loss elsladdarna, ner igen. Släpp inte i lovart
först, försent, åååh du milde vad den
vinglar, där gick windexen, någon
får klättra upp och hålla. Äntligen,
nu är den nere, nu är det vi, men ska
dom inte flytta båten, var är dom, jo
mycket riktigt, i mastskjulet!

och kicken. Det är mycket bättre
att i lugn och ro ta hand om dem
när båten fortfarande ligger på sin
plats eller åtminstone är ur vägen.
Bäst är kanske att förvara bommen
på båten eller hemma. Då blir det
inga repor.
Koppla loss alla kablar, spreja kontakterna och sätt lite plast över
med ett gummiband. Väl i mastskjulet lär det inte bli gjort. Bind
upp alla linor som ska vara kvar.
Hänger något ner, så kan ni ge er
katten på, att det fastnar och så blir
det tvärnit och strul.

Sist tar vi den stående riggen.
Lossa gärna allt som inte behövs
sista biten fram till kranen, det vill
säga allt utom förstag, toppvant
och eventuellt akterstag. Då står
masten med ett fåtal punkter och
det kommer att gå fort att lossa
den. Om man är riktigt förutseende
Det är tur att familjen är söt annars… kan man också byta eventuella
saxpinnar mot en bit lättböjlig stålHåll med om att båtlivet är fantas- tråd. Då slipper man fipplet med
tiskt. Kan undra vad Jonathan Fisk- stukade saxpinnar som inte lossar •

•

Cirka 300 - 1000 kr.

mås tycker om oss, när han med
förnöjsamt och upphöjt lugn åser
alla verklighetsregisserade scener som hämtade ur en Jaques Tati-film.

och tänger som slinter på grund
av svaga och kanske stelfrusna
fingrar. Det gäller ju att tänka före!
Slutligen samlar vi ihop alla ding•
lande vant med en lina några varv
Förberedelserna är A och O
runt masten och därmed är vi redo
Allvarligt talat - det är självklart, för dagens lyft.
fullständigt självklart, att allt som
går att göra, skall göras innan man Hjälm på!
flyttar båten till mastkranen. Tiden Nej, det ska väl inte behövas men
vid kranen skall minimeras men
ibland ser det osäkert ut. Detta är
det är inte hela sanningen. Alla blir
ett område fullt av egna idéer och
stressade av uppfodrande blickar
ve den besserwisser som lägger
och då blir det lätt fel och otrivsamt.
sig i. Metoderna är lika många som
kaptenerna och de synpunkter
Båten är ju en kär vän och det ska
som här framförs, försvaras endast
vara avspänt och trevligt när man
pysslar om henne. Klä av seglen och av det faktum att windexkostnapacka dem för segelmakar´n eller den hittills varit noll. Det kan såvintern. Dra ur stöldbegärliga fall ledes vara lönsamt att lyssna - om
med pilotlinor. Kom ihåg bommen inte annat.
RODERBLADET
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Knyt fast båten ordentligt. Två
spring, hårt åtdraget. Båten
måste ligga absolut still när
man står där och vinglar.
Om masten står på däck kan
det vara lämpligt att placera
lyftpunkten
någon
meter
framför mastfoten - mät med
lyftkroken. Är masten genomgående minskas avståndet något. Det viktiga är att
masttoppen, med god marginal, går fri från kranen.
En-spridarriggar blir nästan
topptunga om slinget läggs
under spridaren. Det går bra,
om gasten vid mastfoten inte
snubblar…men det händer.
Ett alternativ är att koppla
kroken i spinnakerbomsliften. Kolla bara att linan är
frisk och ordentligt knopad
runt masten. Lita inte på
splitsar och snabbhakar - det
gäller även för båtmansstolen.
Fler-spridarriggen har lyftpunkten högre upp. Funkar det

inte med slinget under nästa
spridare, får man trixa med
olika varianter av en hanfot.
Då blir det till att klättra.
•

•

Sensmoral; demokrati är bra men inte alltid. Kapten
måste fördela uppgifterna tydligt, särskilt när det är
ovant.

Roder lade

26masten, snurra upp alla lösa ändar och ta av
• Klä av
spridarna -man borde inte behöva säga det. Ställ
in några lediga bockar i skjulet, om det ska lyftas
högt. Ingen gillar sandiga fotavtryck på sin mast.

Under lyftet går det normalt
åt fyra gastar! Vid kranveven,
mastfoten, vantskruvarna och
dirken. Observera dirktipset.
Be någon att hålla dirken uppe
på kranbryggan. Backa så att
dirkens vinkel mot masten blir
så stor som möjligt. Då blir det
lätt att hålla emot om masttoppen blir närgången där uppe.

Nu kan ni pusta ut. Ta fram termosen och njut av säsongens sista tur!
Epilog
Det här var väl inte så konstigt, sa kapten förvänPlastskador,
grundstötning
tansfullt.
Nja, jag tycker
nog fortfarande mm
inte om
det, men
jag vänjer mig, sa hustrun, som nog mest
FÖRSÄKRINGSSKADOR
tänkte på trilskande riggbultar,
kantstötta
Du hittar oss
vid Torslandafingrar
Lagun
Välkommen! / Claes Wickström
och hemska tåspetslyft i mastskjulet.

Under senare år har det kommit
en smart liten uppfinning som
fungerar som mastfästet för en
fullatta. Man knopar fast lyftkroken i en ”släde” som sedan
följer med upp i mastspåret när
man vevar. När höjden är säker
lägger man fast följelinan i
masten. Enkelt och kanske
en bra men liten investering.

•

Sträck lyftwiren, lossa akterstag, förstag, lävant och sist i
lovart. Var försiktig med förstagsprofilen så att den inte
böjs alltför mycket. Samla ihop
allt löst med en lina några varv
runt masten. Veva ner till bockarna på kajen och rulla iväg nej hallå där, flytta båten först!

•

Det hände sig en gång att ett
chefsämne, snabbrekryterad
på kajkanten, helt sonika knöt
loss båten. Ingen märkte det
och rätt som det var stod jag
på rufftaket med en vinglande
mast och en fritt flytande båt i
bassängen. Båten låg fel, som
han mycket nöjd uttryckte det.


www.skeppstadsvarvet.se

Faktum är, att båtlivet är en konst med många
former. Mycket lär vi oss med utbildning och
erfarenhet - men grundläggande är ändå respekten för andra och insikten att andra är lika
viktiga som JAG.
Text och foto: Jan Wagner
Alter ego Bror Duktig
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HAMNFRÅGAN
MED OLLE CLARIN

Vilken ö och hamn söker vi med
följande ledtrådar?

1 2 3
4 5
(Svaret hittar du på sidan 17.)

Bild 1 Vår sökta hamn och stad var
en gång en av Sveriges viktigaste
militära lås för vårt land. I och runt
vår sökta ort och hamn har mycket
blod flutit. Här stupade både danska
och svenska soldater. Innan Göteborg anlades så var detta efter
Stockholm Sveriges folkrikaste
stad.

Bild 2 Hamnen och staden är fortfarande en viktig del av vår sjöfart.
Här finns utbildning för sjöpersonal
i kunskap att kunna evakuering av
båt i nödläge. Vår hamn hade en
omfattande färjetrafik en bit in på
70-talet.

Bild 4 Här ser vi vår sökta orts
kanske mest kända byggnad. Arbetet på denna påbörjades redan på
1100-talet och var då ett försvarstorn
för orten.

1

Bild 3 Nu ser vi en bit av ortens
gästhamn. Det är konstnären Bengt
Johanssons verk ”Den vackra
sjöjungfrun och hennes vilda
dotter”, som syns på bilden. Bengt
Johansson är från Nyebo och verket
skapades 2011.

Bild 5 I dag är nog vår ort mest känd
för ett annat byggnadsverk. Men om
du är cyklist eller fotgängare så får
du inte använda det.

2

3

4
Foton: Olle Clarin
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Allt är satt för
u har vi hunnit en bra bit in på

031-91 23 46
031-93 27 25
031-91 92 79

en underbar sommar.
Facebooksidan är fortsatt levande. Och
medlemsantalet är fortsatt ökande och vi
fortsätter att öka så bör vi vara cirka 115
medlemmar i år.
Vi skrev “nästa steg” i rubriken. Här
2018-05-01 20:43:50
är det så att för
att fortsätta den positiva
trenden måste vi ha in fler medlemmar i
styrelsen, ta tag i nästa steg och utveckla
styrelsearbetet och kanske
26få in yngre krafter. Det skulle vara bra.
7

Själv tänkte jag skriva om mitt personnummer, vilket börjar på 59, tycker det låter
bättre med 95.
Nej skämt åsido, det är av yttersta vikt att
vi kommer vidare här och vi hoppas att vi
på årsmötet har skapat en plan för att säkerställa nästa steg i utvecklingen.

Kapell & Segel

våren kanske är det sommarvärme
när vi läser det här numret av
Roderbladet. Hamnen har inte drabbats av
några större inbrott eller stölder i alla fall
vad vi vet och det känns bra.
Nya båtplatsskyltar är på plats, flaggspel,
vimplar och förhoppningsvis även flaggor
skall vara på plats. Kanske det till och med
är så att klubbhuset har börjat renoveras och
bryggor och pålar är genomgångna.

Reparation Underhåll Kapelltvätt
ladet SkepparenS.se Öckerö 0708 518 118
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X/ Förteckning av skivor
2/ Handredskap för hantering av stycOlle Clarin
kegods, säckar, balar
Du hittar oss vid Torslanda Lagun
Välkommen! / Claes Wickström

www.skeppstadsvarvet.se

com

Brygga A Bengt Kåmark
Brygga B Göran Stråhle
Brygga C Jan Edvardsson
Facebookadmin: Olle Elm
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Valkommitté:

Plastskador, grundstötning mm

FÖRSÄKRINGSSKADOR

Arne Brorsson

Roder lad

minhamn.se
Vi har allt
för
vinterförvaringen
av Din båt

Plastskador, grundstötning mm

FÖRSÄKRINGSSKADOR
www.skeppshandlarn. se

Du hittar oss vid Torslanda Lagun
Välkommen! / Claes Wickström

www.www.skeppstadsvarvet.se
marinskroten. com

BÅTSNICKERIER
Tillverkning av:
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ALLT INOM VATTENSPORT. BUTIK / WEB BILLDAL

minhamn.se
“Wallen Water World” www.surf.se 031-7043900
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KAPELL & SITTBRUNNSKAPELL
S P R AY H O O D • M A R I N S ÖM N A D
M AT T L A N G E T T E R I N G

...grejer
till båten
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trodde fanns!

claessons.com

Vi tvättar även segelRODERBLADET 3RVW%nWWLOOEHK|U)LVNH
7 PROFFS PÅ PLAST!
Alla förekommande skador på glasfiberbåtar.
och husvagnstält

Bli en mer miljömedveten båtägare
De flesta båtägare påverkar miljön när de använder sin älskade fritidsbåt. Det kan vara allt från
färg, som målats på botten för att undvika
att havstulpanerna ska bita sig fast, till
saker som dumpas i vattnet under
färden. Om båten till exempel
drivs med utombordare så går
oförbränt drivmedel ut i vattnet med avgaserna. Men det
skiljer mycket i kvantitet av
utsläppet om det är en äldre
tvåtaktsmotor mot en direktinsprutad tvåtaktare eller en
fyrtaktsmotor.
Enligt hemsidan batmiljo.se,
som vänder sig till båtägare
med råd och fakta kring den miljöbelastning våra fritidsbåtar står
för, finns bland annat följande fakta:

Fo
to

: Hå

sitt utsläpp av oförbränt bränsle.
En äldre 2-taktare som däremot tankas
med alkylatbensin och biologiskt nedbrytbar olja spottar ut lika mycket
oförbränt drivmedel, men utsläppen av de skadliga ämnena till
vatten och luft minskar med
80–90 %. Tyvärr är alkylatbensinen betydligt dyrare,
cirka fem till sex kronor
mer per liter, än den vanliga
bensinen, men det är ändå
en överkomlig extrakostnad
för de flesta som har en lite
mindre motor, om man jämför
med vad fritidsbåten i övrigt
drar för kostnader.

ll Sver
ige Rent

Om man kör en äldre 70 hk 2-taktare på full
gas i en timme så går cirka 12 liter oförbränd bensin
rakt ut i vattnet. Om du istället kör en nyare, direktinsprutad, 2-taktare eller 4-taktare så minskar spillet till ca 0,6 liter, och 4-taktaren är något snålare i

Hemsidan batmiljo.se tillhör Svenska
Båtunionen, SBU, och erbjuder även möjlighet att få varning för havstulpaner. Vidare
finns bland annat information om var man hittar
närmaste bottentvätt eller toatömning.
Olle Clarin

Båtvagnar (30 km) Fr. 450 – 3000 kg Pris fr. 5900:Båttrailers (80 km), EU släp

Båtfolk lär båtfolk

Förarintyg (1600kr) • Kustskepparintyg • Utsjöskepparintyg
• Kanalintyg • Tidvatten • Sjukvård ombord HLR • Väder
för båtfolk • SRC • LRC • El ombord • Vårda din dieselmotor • Radarintyg • och många andra utbildningar för dig

Återförsäljare för Grisslan plastbåtar tillverkade i
Sverige för arbete, transporter, fiske & fritid
Kimple & Osqwig aluminiumbåtar till rätt pris
Vi finns i Säve, Säve Kyrkväg 2
samt i Fjällbacka
Tel 031-233000 eller
0708-233300
www.savehallen.se

www.vastkustkretsen.se

HYRA BÅT

SVERIGE | KROATIEN | GREKLAND

KÖPA/SÄLJA BÅT

www.bohuscharter.com | +46 31 210 200

RODERBLADET
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BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING
Ordförande Anders Torwald 0709-930839
Vice ordförande Berth Andreasson 0707-428282
Sekreterare Peter Liljegren 0708-991877
Kassör Clas Jernström 0705-598158
Ledamot Bo-Göran Nilsson 0705-42 57 98
Suppleanter Lars Ljung 0709-185749; Lars Nordberg 0766-494006
Intendentur Hans Eriksson 0708-367220
Roderbladet Anders Torwald

Matrikelansvarig Anders Torwald
Säkerhetsbesiktning Ivan Johannison 031-231169
Utbildningsledare Berth Andreasson
Webmaster Emil Bergvall 031-548035
Revisorer Bernd Harms 031-514135; Ludvig Anderberg
075070601
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Full fart i Björlanda Kile
Björlanda Kile Hamnförening har
haft ett hektiskt år, och i november startar vi vårt nya sätt att hantera medlemsregistret, vilket ska
minska den tungrodda administration som det innebär. Allt för att
vi ska få mer tid över för att driva
de frågor som utvecklar hamnen
för båtägarna och framtidens båtägande.
På höstmötet den 27 november
kommer vi att presentera resultatet
av årets bevakning och dela ut bevakningspremier till 20 av de som
i år ställt upp och gått vakt. Mötet
hålls i Toleredsskolan och börjar kl.
19.30. Mer info kommer på hemsidan, Facebook och på Coboats.
Har ni inte använt er tagg till grindarna på ett tag så kan den vara
avaktiverad. Kontakta Grefab för
att få den återaktiverad. Grefab har
förlängt tiden innan de blir avaktiverade, men enda sättet att testa

om den funkar blir att ringa Grefab, att lära känna era båtgrannar.
eller, att efter kl. 22.00, när grindarna stängts, bege sig ut för att Såväl Sjöräddningssällskapet som
Kustbevakning har gjort insatser
prova på plats.
där båtar bogserats in till Björlanda
Stölderna ökar under hösten, och Kile för att kunna få hjälp med diäven hos oss har noteringar in- verse haverier. Många har varit på
kommit om att personer rotat runt sjön i år, och förhoppningsvis med
i deras båtar. Primärt har mat, många trevliga minnen.
dryck, kläder och verktyg stulits
så var uppmärksam på om det står Björlanda Kile har i år varit arena
avställda fordon, eller om bilar med för flera stora seglingstävlingar,
mycket prylar står kvar under en och störst var Junior-SM som hade
längre tid i hamnen. Våra vakter mycket varierande väder och var
har gjort åtskilliga insatser för att en utmaning för såväl blivande
inte båtar ska ta skada eller drab- världsproffs inom segling som
bas av stölder och inbrott. Närva- funktionärer på vattnet. En eloge
ron av våra vakter är avgörande till arrangerande klubbar och
för en trygg hamn. Missar man alla ungdomar som tillsammans
helt bevakningen under 2019 så skapat minnen för livet.
är bevakningsbidraget 500 kronor
enligt tidigare mötesbeslut, men Styrelsen Björlanda Kile Hamnförsjälvklart vill vi hellre ha er på ening
plats i vaktstyrkan, så ta chansen

Hårda vindar ställde krav på både seglare och arrangör när
JSM seglades på vattnet utanför Björlanda Kile.
Foto: Daniel Stenholm.

EFTERLYSNING!
Vi söker fler som vill engagera sig i hamnföreningen och
hjälpa oss att bli bättre. Stoppa
oss i hamnen, ring eller mejla
oss gärna om ni har frågor eller
funderingar kring hur arbetet
med att påverka Grefab, politiker, bevakning, bryggombud,
styrelsens arbete eller valberedningen går till. Frågor som inte
ställs kan vi inte svara på!
Kontaktuppgifter högst upp på
denna sida eller på hemsidan
www.bkh.nu.
TACK FÖR ATT NI STÄLLER UPP!

RODERBLADET
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Kampanjerbjudande från Nordens största butikskedja för båttillbehör!

HÖSTKAMPANJ
GÄLLER T O M 21 OKTOBER 2019

Typ 1500
KAMPANJ

H800-1250

KAMPANJ

31855::--

H600-900

14955::--

Ord: 3 99

KAMPANJ

12955::-Ord: 1 59

Ord: 1 89

Nyhet!

Art: 6569

Art: 75332

Nyhet!

MOTORBÅTSSTÖTTA
TYRESÖSTÖTTAN
LCMG 600 GALVANISERAD

Art: 75321

SEGELBÅTSSTÖTTA
TYRESÖSTÖTTAN
LCFG 80 GALVANISERAD

BÅTBOCK
TYRESÖBOCKEN 1500

Våra bästa hösterbjudanden!
Se alla kampanjpriser på seasea.se

16 SIDORS KAMPANJERBJUDANDE!
A 6m
KAMPANJ!

D 6m
KAMPANJ!

Ord: 2 69

Ord: 2 69

19955:-:-

23955::--

Art: 75500

Art: 75504

A-ställning 6m
Red Duty

PRIS
NTI
GARA

5990:-

Ord: 7 139:-

Art: 13304

GARMIN
ECHOMAP PLUS 72 CV COMBO
TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET

Däckställningar 6m Red Duty

PRIS
NTI
GARA

7899:-

Ord: 9 799:-

PRIS
NTI
GARA

7990:-

Ord: 10 540:-

Art: 13307

GARMIN
ECHOMAP PLUS 72 SV COMBO
INKL GT52 EKOLODSGIVARE

Art: 13308
GARMIN
ECHOMAP PLUS 92 SV COMBO

Besök våra butiker eller vår hemsida www.seasea.se för att se alla våra aktuella kampanjpriser!
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En solig dag i maj lämnar vi Hovåshamnen i motorbåten Petrina för
färd mot ostkusten och Lidingö.
Resan planerades noggrant under
vintermånaderna. Visserligen har
vi gått i Göta kanal tre gånger tidigare, men som pensionärer ville
vi starta tidigt på våren, vilket vi
varmt rekommenderar.
Naturen i sin vagga, fågelsång och
inte så trångt. Vi förberedde oss
genom att titta på YouTube-filmer,
kolla upp priser och öppettider. Pris
tur-och retur från Trollhättan till
Söderköping ligger på 12 400 kronor,
och då ingår el, vatten och natthamn i kanalen. Kanalkort är att rekommendera, och eftersom vi ville
starta före den ordinarie öppningen,
bokade vi konvoj från Sjötorp. Vi var
tre motorbåtar som följdes åt i fem
dagar från Sjötorp till Söderköping.
En kanalanställd följde oss med bil
och såg till att broar och slussar
öppnades.
Från Hovås in i Göta älv passerade
vi Göteborgs hamn. Staden ser annorlunda ut från älven. Mycket fint,
men också mycket som är i stort
behov av upprustning. Göta älv
bjuder på ett skiftande landskap. I
Lilla Edet är första slussen, hög och
mäktig och vi är ensamma. Det är
svårt att få kontakt med slussvakten trots TV-kameror och VHF.
Efter lång väntan går vi in i
slussen där fästena i slussväggen var avsedda för
fartyg. Allt gick bra
och vi fortsätter mot
Trollhättan.
Det är spännande
att se bebyggelsen
längs älven, med
vackra villor, men
också nerlagda industrier. I Trollhättan möts vi av en
slusstrappa och där
kontrolleras färdbeviset. Det gick smidigt, bara vi där också, i
de stora slussarna. Ovanför sista slussen finns en
marina som natthamn. Nästa

stugor. I Sjötorp pågår en välbesökt
marknad med stor kommers. Det
morgon fortsätter vi till slussen
ligger många båtar i hamnen och
Brinkebergskulle där proceduren
vi tittar oss omkring och undrar
med att få besked eller kontakt
vilka som skall bli våra kompisar
med bro-och slussvakt blir långi kanalen.
dragen. Vissa broar kan vi passera
Det visar sig att vi bara är tre båtar
utan öppning, men tilläggsplatsom skall följas åt i slussarna under
serna vid lång väntan är bristfälfem dagar. Vi hänger ut tampar och
liga.
fendrar och förbereder avfärden,
och får platsen på styrbordssidan
Så är vi då på Vänern, nästan som
som båt nummer två. Första dagen
ett hav. I 18 knop passerar vi Hinblev minst sagt tuff med hela 17
dens rev som sträcker sig långt ut
slussar. Vi höll på till kl.19.00
vid Narvens fyr. Lite svårnamed bara en halvtimvigerat är det i inloppet
mes lunchrast i Lytill Lurs skärgård
restad, och jag
och natthamnen i
kan lova att vi
mysiga Spiken.
somnade gott
En liten pärla
när vi nått
med
många
bryggan
i
"Landskapet
vi
restauranger
Töreboda.
passerar
är
betagande
och
butivackert med sin skira
ker.
Vidare
Landskapet
grönska och betande
passerar
vi passerar
kor,
får
och
hästar."
vi
pampiga
är betagande
Läckö
slott
vackert med
och övernattar
sin skira gröni Mariestad, som
ska och beupplevs vara avfoltande kor, får och
kat trots god middag
hästar. Stora vackra
på Stadshotellet och
gårdar med aktivt jordmånga gamla fina hus.
bruk, akvedukter och upprustade
cykelvägar kantar kanalen. Tyvärr
På vägen mot Sjötorp slås vi av hur
växer det, på sina ställen, allt för
nära vattnet bebyggelsen ligger.
höga och gamla träd som skadats
Vänern kantas av vackra villor och
och som fäller stora grenar i kansommar
alen. Ibland fick vi fånga upp bråte,
annars risk för problem med propellern. Men cykelvägarna är iordninggjorda och kanalbankarna
likaså. Det var varma dagar med
hårt arbete, så när vi kom ut på
en sjö var det härligt att bada. I
de långsträckta sjöarna fanns
uppbyggda ramper från tiden
då man drog lasten för handkraft.
I Forsvik, Sveriges äldsta
sluss och John Ericssons
födelseort, var det inte svårt
att föreställa sig hur han och
bröderna lekt med slusskonstruktioner. Mycket vacker ort.
Natthamn blev det i Karlsborg, en
gammal militärort.
Vi fortsätter i 18 knop över Vättern
RODERBLADET
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stor, många farleder och många
olika utmärkningar. Skärgården
är svårnavigerad trots plotter och
papperssjökort. Lunchstopp i Arkösund, väldigt mysigt och bra
bryggor, och sedan till Trosa, som
är en fantastisk fin liten stad med
enhetlig gammal bebyggelse som
bevarats. Bomans restaurang var
fullbokad, och i hamnen kryllade
det av ungdomar. Vi hade ju blivit
lite avvanda med ljud och musik,
men somnade gott ändå.

till Motala. Trots farten upplevs
Vättern som den stora sjö den är.
I Motala förberedde man för Vätternrundan, och nu förstår vi hur
långt det är att trampa. Med våra
slussvänner åt vi en välbehövlig
middag i hamnen.

Förbi Oxelösund nästa
dag, den passagen
kräver också koncentration. Alltför många
grund och olika farleder. Skärgården är
magiskt vacker, med
hus och sjöbodar på
varje liten klippa.
Andra strandskyddslagar måste råda än
i våra hemtrakter. Vi
styr mot Södertälje
kanal och sluss där en
stor ombyggnad pågår
in till Mälaren. Tydliga
skyltar visar att det är
slussning varje halvtimme. Det är ingen
stor
vattenskillnad
och i slussen hänger
fasta rep. Vi fortsätter
på Mälaren till Björkö
och
vikingastaden
Birka för natthamn.
Roligt att ha varit där
och sett platsen, men tyvärr ingen
större upplevelse tyckte vi. Morgonen därpå går vi vidare
genom Mälaren till
Stockholm.

Nästa morgon passerar vi von Platens grav och är så tacksamma för
detta storartade verk som betytt så
mycket för svensk näring. Motala
verkstad går vi också förbi och
ännu fler sjöar där vi svalkar oss
innan vi lägger till i Borensberg, en
trevlig liten by. Längs hela kanalen
badar både vuxna och barn. Vidare
mot Söderköping och Mem och
Östersjön, där vi checkade
ut och tog avsked av
våra vänner. Tänk
så bra allt gått
och så roligt vi
De
strandnära
haft trots hårt
husen
kantar
arbete
och
"Vi märkte verkligen att
kusten
och
blir
långa dagar.
vi fått bättre kondition
allt
större
ju
Vi
märkte
och bättre balans efter
närmare
huverkligen att
64 slussar."
vudstaden
vi
vi fått bättre
kommer.
Vi
styr
kondition och
mot Stadshuset
bättre balans
och
Slussen, men
efter 64 slusblir
på
grund av
sar.
Tekniken
ombyggnadsarbeten
fungerade
perfekt
hänvisade till Hammaroch efter den där första
byslussen
för att komma till
dagen flöt allt bara på.
Stockholms
hamn,
Östersjön och
Östersjön upplevs som vid och
slutdestinationen Käppala hamn
RODERBLADET
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på Lidingö.
Båtplatsen i Käppala fungerade jättebra och vi fick förstärkning av besättningen i barnbarnen Ludwig, 9,
och Sophie, 4, som är båtvana och
förväntansfulla. Vägen går genom
Skurusundet för bunkring, och vi
styr mot Saltsjöbaden och därefter Dalarö och natthamn på Utö,
som är en mycket fin ö. Nästa dag
styr vi mot Göta Kanal igen och
slussar in. Ludwig servar i aktern

och jag sköter nu endast förtampen. Sophie pratar och underhåller
både slussvakter och turister. Nu är
det inte längre någon tidtabell att
passa. Vi går i egen takt. Oftast blir
vi ensamma i slussarna. Skilsmässodike – det stämmer inte, snarare
ett kärleksdike.
Midsommarafton firas i Karlsborg
med folkdanslag. En extra krydda
är möten med de fina vita kanalbåtarna Diana och Juno, med begeistrade amerikanska turister ombord.
Vi kan varmt rekommendera denna
vackra vattenväg tvärs genom vårt
gröna land som en nödvändighet
för alla båtägare.
Text & foto: Stina Löfgren

Sjöräddningssällskapet, SSRS, ska man stödja, de är fantastiska. Foto: Mats Ryde

I de lugnaste vatten
Vi hade varit ute med vår snipa
i en vecka, men två veckor i vår
arkipelag var från början planerade.
Från hemmahamnen Björlanda
Kile gick vi norrut, och spenderade
nätter på Klåverön, Gullholmen,
Slussen och Henån innan vi gick till
Björholmen. Väl framme på Björholmen hade vi laddningsproblem i
båten. Eftersom den är utrustad med
värmeväxlare cirkulerar kylvattnet
med en elektrisk pump. När laddningen började svikta och spänningen sjönk var jag mycket orolig
att inte komma fram ordentligt
och utan incidenter. Tyvärr möttes
vi av en otrevlig hamnkapten som
inte ville vara behjälplig med plats
för frun och mig tillsammans med
våra två hundar. Trots att det fanns
platser lediga, fick vi absolut inte
ligga där. Konstigt då det redan låg
en båt i vår storlek på dessa platser,
och som fick ligga där utan problem.
Besvikna beslutade vi oss för att gå
till Ängeviken istället.
Vi hade kommit halvvägs till Ängeviken i den inre farleden när
temperaturmätaren slår i botten,
laddningen lägger av och motorn
är galet överhettad, och jag stänger
genast av. För att undersöka felet
skulle vi först säkra oss i farleden
genom att ankra upp. Vädret var
lugnt, men passagen är inte så bred
där vi hamnade och klippor är inget
man vill hamna på ofrivilligt. Draggen har vi i en box infällt på akterdäck, och jag skruvar av locket, tar
fram och kastar i. Draggen som är
på dryga sju kilo och har en meter
kätting fram till tampen plumsade
fint i, men efter att kättingen och
någon meter av ankarlinan gått i

vattnet låg linan still i min hand.
Schackeln hade gått av och ankaret ligger nu på drygt tio meters
djup. Passerande båtars svall fick
vår båt att röra sig mot klipporna.
Motorn som fortfarande var överhettad var inte att tänka på, och vi
fick ingen kontakt med förbipasserade båtar för hjälp. En mindre båt
låg och fiskade, men plötsligt stack
dom bara!

Dagen efter satte stora felsökningen in. Genom kontakter på ön
och deras fantastiska hamnkapten
fick vi tillgång till verktyg och
hjälp om det skulle behövas. Den
gamla servicekänslan i hamnar
och hjälpsamheten bland båtägare
finns kvar och bådar gott inför
framtiden.

Felet visade sig till slut vara cirkulationspumpen till färskvattenNu var det ut med jollen, som vi kylningen. Den snurrade men
som tur var hade med oss. Denna hade gått sönder i en magnet,
lilla gummibåt med 3,5 hk motor vilket gjorde att den ej pumpade
orkade förstås inte dra vår snipa något vatten. Efter lite funderingar
alls, utan stegrade sig bara.
omkopplades kylningen till
Dock lyckades vi få
sjövattenkylning och
båten lite mer från
båten blev återigen
klipporna. Dags att
farbar. Lite kablar
ringa Sjöräddninfick fixas efter
Efter 20 minuter kom
gen på 112.
överhettningen,
SSRS Skärhamn fram till
men motorn klaoss nödställda, och med
Efter
20
mirade sig.
sitt lugn och sin stora
nuter kom SSRS
rutin tog de oss på släp
Skärhamn fram
Man tycker man
till oss nödställda,
har
koll,
man
och med sitt lugn
tycker man sköter
och sin stora rutin tog
om, men det är ibland
de oss på släp och placändå inte tillräckligt.
erade oss proffsigt längsAtt i äldre båtar ha med
gående på bryggan i Ängeviken. reservdelar, kunskap och verkVi tackade och berömde deras ag- tyg är alltid ett plus. Hjälpsamma
erande och hur de hanterande hela hamnkaptener och gamla hedersituationen.
liga hjälpande händer hos båtgrannar är vad som ibland gör
Självklart är detta omskakade och skillnaden mellan katastrof och en
man tänker ju att ”detta händer lärorik upplevelse. Vi hade tur med
aldrig mig”. Man blir också lite vädret och klarade oss bra, men
skakig vid tanken på om vädret självklart är det omtumlande.
hade varit sämre. Nåväl, kvällen
som kom gjorde vi ingenting mer Lädersnipan med Herr och Fru
än att äta och lugna våra nerver.
Nordberg
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fter förra årets väl- pektive organisation kommer att
besökta hamndag har demonstrera sina utrustningar. Vi
Sjöräddningssällskapet i kommer också att satsa på ”mat
Hovås, Askims Sjöscoutkår och och musik” och något kul för
Hovås Askims Båtklubb beslu- både små och stora barn samt
minhamn.se
en spännande poängtat att arrangera en ny hamndag givetvis
23
söndagen den 2 september mellan promenad. Information om vårt
klockan 13 och 16. Vi kommer stora projekt – byggande av ett
att bjuda in dem som var med Båtlivshus som primärt blir en
förra året, det vill säga Grefab, ändamålsenlig stationsbyggnad
Båtsamverkans-polisen, Kust- för Sjöräddningssällskapet i Hovås
minhamn.se
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fter förra årets väl- pektive organisation kommer att
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om på
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HABK
Stina Löfgren, sekreterare i HABK överlämnar vimpel,
vin och
Båtsamverkans-polisen,
Kust- för Sjöräddningssällskapet i Hovå
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Hovås
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finns i giggar,
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SÖNDA-i Västra Frölunda och lokaler för Scouterna och HABK
att visa upp dem som dyker
upp padda som äger rum försvaret
Foto; Margaretha Wästerstam
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031-697750 0705-299112

hoppas KL
också på nytt få se Sjö- och kommer att innebära en ökad
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fartsverkets
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Syftet med dagen är att dels att lighet att öka intresset för båtlive
hela familjen!
visa upp och informera om dem över generationsgränserna.
S/R Hovås, Sjöscouterna,
Så notera redan nu Hovås Ham
som normalt finns i hamnen med
HABK
Stina Löfgren, sekreterare i HABK överlämnar vimpel, vin och
sina ordinarie verksamheter, dels ndag i din almanacka/telefon
blommor till vår populära gäst Pelle Petterson.
att visa upp dem som dyker upp padda som äger rum SÖNDA
+29c6+$01'$*²'(16(37(0%(5./
Foto; Margaretha Wästerstam
om olyckan är framme. Vi kom- GEN DEN 2 SEPTEMBER KL
mer denna gång att satsa mera 13 – och som är en aktivitet fö
på tidssatta aktiviteter i form av hela familjen!
exempelvis sjöräddningsövningar,
S/R Hovås, Sjöscouterna
prova på seglingar i scouternas
HABK
Stina Löfgren, sekreterare i HABK överlämnar vimpel, vin och
giggar, brandsläckning och resblommor till vår populära gäst Pelle Petterson.
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Foto; Margaretha Wästerstam
om olyckan är framme. Vi kommer denna gång att satsa mera
på tidssatta aktiviteter i form av
exempelvis sjöräddningsövningar,
prova på seglingar i scouternas
giggar, brandsläckning och res-

Öckerö Båtvarv AB, Göteborgsregionens auktoriserade återförsäljare
för Yamahamotorer samt HR-, Viknes- och Skilsö-båtar.
Vi utför bl.a motorservice, installationer, reparationer, försäkringsärenden,
recond samt vinterförvaring.

Välkomna att höra av er för provkörning av båtar och motorer!
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Någon
tog min båtplats
Sedan några år tillbaka har vi vår
båt i Fiskebäck. Innan dess har jag
fått använda svärfars båt i minst
20 års tid och aldrig varit med om
några större problem.
I Fiskebäck har man nu bytt ut

RB 218.inddgamla
24
träbryggor mot nya fina flyt-

bryggor, och min nya plats fick jag
reda på under vintern. Förväntansfullt följde jag bygget som fortskred
enligt plan, och blev klart i god tid
innan sjösättning. Jag bor nära
hamnen, så var ofta där och tittade
till min nya plats, och planerade
för hur jag skulle förbereda tampar
och annat. Några dagar innan sjösättning var jag och tittade till min
plats en extra gång och allt såg bra
ut. Till min glädje såg jag att min
gamla bryggkamrat hade platsen
bredvid mig. Vi kom överens om att
dela på lite utrustning som till exempel något att hänga upp tampen
på när man är ute. Den 14 maj sjösatte jag och puttrade mot min
plats, som då visade sig var upptagen av en segelbåt. Någon hade lagt
sig på vår plats!

plats för att lösa situationen. Sätter
en lapp på segelbåten och väntar.
Efter en vecka sjösätter min svåger,
så jag får flytta mig. Kontaktar
Grefab och berättar om problemet,
och de har som tur är en reservplats som jag kan låna. Åker dit
nästa dag och där ligger ytterligare
en segelbåt. Fasligt nära en överbelastning av min hjärna puttrar jag
till nocken av min flytbrygga och
lägger mig där. Sitter och andas
djupt i en brun papperspåse för
att lugna ner mig och då så ser jag
segelbåten komma körandes. Jag
frågade snällt om det var sin egen
plats han legat på, men det var det
inte. Han hade, efter sjösättning,
frågat Grefabs personal i hamnen
om var han kunde ligga till nästa
dag när han skulle masta på. ”Ta
någon som är ledig”, blev svaret.

är polisanmält, eller egenmäktigt
förfarande tror jag det kallas. Det
har även hunnit bli nerlagt av polisen. Grefab har skyltat båten om
att den ligger felaktigt, men utan
resultat. Vad jag vet så får man inte
röra eller flytta på någon annans
båt trots att den ligger fel, så läget
är prekärt kanske man kan säga.
Grefab har hjälpt till så mycket de
kan, särskilt tack till Malin som
fixat ny plats till mig så fort. Jag
har googlat lite och hittat ett svar
på ”olovligen förtöjda båtar vid
en brygga” där man säger att det
går att flytta båten. Polisanmälan
behövs, men jag är övertygad om
att det inte är så enkelt. Man måste
nog veta vem som äger den.
Nu ligger jag på min låneplats
och väntar. Hade det varit en bil
så hade den varit bortforslad för
länge sedan. Jag säger som Sverker i TV-programmet Plus; Ska det
vara så?

Tillfälligt får jag en låneplats som
jag kan använda, men någon dag
senare frågar Grefab om jag kan
ta en annan plats för denna hade
blivit uthyrd. Inga problem, så nu
har jag en plats som jag haft sedan Thomas Englund
Tillfälligt fick jag låna min svågers dess. En låneplats alltså. Intrånget

Grefabs arbete med att ersätta gamla träbryggor med flytbryggor gick enligt
plan, men båtar som ligger på andras platser utan lov ställer till bekymmer.
Foto: Richard Henriksson
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Ledamöter Johan Busck; Bengt
Runge; Claus Schmidt
Suppleant Ove Germundsson

Hinsholmens bryggväg 30
426 79 V. Frölunda

E-post: hbk@hinsholmen.se
Hemsida: hinsholmen.se

Valberedning Rune Larsson,
Henrik Rudbäck
Revisor Bengt Carlberg
Revisor, suppleant Erik Ivraeus

Hej båtentusiast!
Vi måste väl betraktas som entusiaster med tanke på de summor
pengar vi spenderar hos Grefab och
i diverse båtaffärer, men vi har förhoppningsvis glädje av våra uppoffringar. Sommaren har lidit mot
sitt slut. Dock återstår en del av september, men även oktober kan bjuda
på sol och hyggligt varmt badvatten trots de mörka kvällarna. Tänk
också på att hösten är vädermässigt
opålitligare. De av er, som varit med
länge, minns säkert det femtioårsminne vi har från stormen som drog
in över Sverige under perioden 22
till 29 september 1969.

vakthållning. Polisen varnar för
ökad stöldaktivitet under hösten.
Min båtgranne hade inbrott mitt i
juli och på samma brygga stals en
utombordare i våras. Sådant kostar
både pengar och får oss att missa
dyrbar semestertid. Så var med
och ta din vakt för allas vår skull,
och ta på dig vaktvästen när du går
runt! Bara att vakten syns förhindrar stölder.

Vår klubbstuga har under sommaren fått nytt entrétak och ny
luftvärmepump. Under hösten
kommer fiket i stugan att vara
öppet vissa helger.

”Finis coronat opus” var latincitatet i förra numret av Roderbladet.
”Resultatet kröner verket” betyder
det, och innebär att vårt vårarbete
resulterar i en vacker båt. Det nya
citatet lyder ”Variatio delectat” och
Snart är det dags för torrsättning. är tänkt att illustrera den komNär båten kommit upp på land mande hösten.
ökar risken för stölder. Ta hem det
som är begärligt så snart som möj- Bengt Runge
ligt. Och glöm inte att säkra båten
Vi har tyvärr haft en del stölgenom att binda ihop stöttorna.
der i hamnen trots båtägarnas

Ta på dig vaktvästen när du går vakt – synlighet håller obehöriga på avstånd.
Styrelsen i HBK
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Dags att förbereda höstsäsongen!
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HOVÅS ASKIMS BÅTKLUBB
Revisorssuppleant Sten Adlerson 0705 599605
Webansvarig Mikael Lexen 031 322 11 55
Valberedning Hans Frick 031 28 38 09;
Raymond Frankenberg 0735 349215
Roderbladet Stina Löfgren och Janerik Dimming
Plusgiro 172070-5
Swish 123 627 2371
habk.se

Ordförande Janerik Dimming 0705 28 20 31
Vice ordförande Bosse Palmås 0708 52 51 01
Kassör Alf Härsjö 0705 68 20 14
Sekreterare Stina Löfgren 0705 28 66 51
Ledamöter Johan Löfgren 0705 91 28 28; Cecilia
Glittsjö, 0733 321170; Johan Taurell 0708 51 37 05
Suppleant Arne Johansson 0705 293415
Revisor Ulf Bergendahl 0707 412283

Lyckad Hamndag i dåligt väder
Hovås Hamndag, som för tredje
året i rad ”i modern tid” arrangerades första söndagen i september
av R/S Hovås, Askims Sjöscoutkår
och Hovås Askims Båtklubb lockade denna regntunga dag något
färre besökare – cirka 300 mot
förra årets cirka 500. Väderprognosen hade prognostiserat kraftigt regn, men riktigt så illa blev
det inte – endast några lätta stänk
under de tre timmar som aktiviteterna pågick. Liksom förra året var
uppvisningen av Sjöräddningens
Rescuerunner i hamnbassängen

en höjdpunkt, den spektakulära
räddningen av Sjöfartsverkets helikopter utanför hamnpiren likaså.
Uppskattade inslag var också den
lilla ”träbåtsfestivalen”, Brandförsvarets insats att med stegbilen
fixa den högsta flagglinan som gått
av i vår fina signalmast, vilken invigdes vid Hamndagen förra året,
Tuba-kvartettens musikunderhållning, scouternas knoptävling och
HABKs poängpromenad som lockade ett 70-tal deltagare. Repet på
vår klubbstuga, som utgjorde sista
frågan, var 6,6 meter långt! Och

ingen behövde gå hungrig eller
törstig eftersom Scouterna sålde
korv, SOS Fodd truck – ”vi släcker
din hunger” sålde wraps och våfflor samt HABK bjöd på kaffe och
kakor. Dessutom svarade Sällskapet Livbojen för kaffe- och lotteriförsäljning av bland annat tavlor
signerade Franz Glatzl, en av grundarna till räddningsstationen i
Hovås och hedersmedlem i HABK.
För Hovås Askims Båtklubb
Janerik Dimming, Ordförande

Rescuerunner.

Helikopterräddning på Askimsfjorden.
Samtliga foton i artikeln är tagna av Lisa Anderberg.
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Populära poliser.

örsäkringsbevis för Grefab
d). Detta uppvisande ska
tan dröjsmål efter anmodan
i samband med båtbyte.
rlåtenhet ger Grefab rätt att
upp avtalet med omedelbar
n.
lkorens krav när det gäller
kring är intressant även ur
nnan aspekt. I § 11 a slås
att en förutsättning för att

tolkas så att Grefab förutsätter
att båtägaren har en försäkring
som täcker sakskada. Grefab
betalar alltså bara självrisken i
båtägarens försäkring och dessutom bara den lägsta förekommande självrisken. Men det finns
inga krav någonstans i villkoren
som säger att kunden ska ha en
försäkring för sakskada på den
egna båten – kravet i § 11 a han-

att rätta oss efter som Grefabkunder. Kanske kan vi hoppas
att några av dem kommer att
plockas bort vid nästa översyn av
villkoren - framåt 2024 eller så?

Björn Forsman
Grefab-kund sedan 1982,
Saltholmen och Torslanda
Lagun

1\DYLOONRUHQ|NDU
ikabehandlingen

G

refab tackar för att du så ingående läst
och pekat på delar i villkoren som är av
vikt för kunder och bolag. Syftet är som
ggörs i rubriken att alla får en likabehandling.
illkorens syfte är att i förväg klargöra så att vi
ensamt kan undvika situationer då ni och våra
arbetare inte behöver vara oense i frågor som
att klargöra med villkor. Villkoren skapar även

en ansvarsgrund för kunder och bolag för sådant
som sker orsakat av besökare som inte är kunder.
Då syftet är att de skall vara allmänna och
breda och täcka många frågor kan villkoren ibland
upplevas övertydliga i sin formulering.

Anders Söderberg
vice VD

Både ”stora och små” barn gillade
brandbilarna.

Kvinna i nöd i hamnbassängen.

CLS Motorslip

Vi renoverar och servar båtmotorer
Reservdelar - Motorrenovering
Bil, båt och tunga fordon
www.cls.se
031-496324 • Västra Frölunda

0739-74 57 57

sisjonsmarin.se

på ett ställe

vinterförvaring
av utombordare

Service

reparationer

0739-74 57 57

sisjonsmarin.se

sisjonsmarin.se

www.Propellerteknik.se
Propellerreparationer
• www.propellerteknik.se
Flygfältsgatan 16 B • 423 37 Torslanda

2018-05-01 20:44:20

INOMHUSFÖRVARING • BÅTTRANSPORT • BÅTBESIKTNING • SERVICE

WWW.SISJONSMARIN.SE • +0739-74 57 57

KAPELLMAKERI

NYTILLVERKNING - REPARATIONER
BÅTKAPELL - DYNOR - VINDSKYDD

Fiskebäcks hamn 3
073-550 85 97
susanne@canvascraft.se

NÄR GJORDE DU EN ÖVERSYN AV DIN BÅTS KYLSYSTEM
SENAST? ELLER HAR PROBLEMEN REDAN VISAT SIG?
Vi rengör, reparerar och renoverar alla sorters kylare och värmeväxlare till båtar såsom oljekyl, värmeväxlare & laddluftkyl.
Vi använder ultraljudstvätt för skonsam och miljövänlig rengöring.
Specialisten som löser alla dina problem gällande kyla och värme i allt från båtar och
bilar till lastbilar och entreprenadmaskiner.
Välkommen till oss på Stigs Center, Importgatan 4, 422 46 Hisings Backa.
031-528732

FÖR MER INFORMATION BESÖK VÅR HEMSIDA
WWW.BILKYLSPECIALISTEN.SE
RODERBLADET
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Dags att sälja båten?
- Kolla med oss först!

TrulyBoating köper, säljer och förmedlar
nya Sealine och begagnade fritidsbåtar

Båtförmedling till fast pris

42.500 kr
inkl. moms. Gäller båtar upp till 1,5mkr, däröver 3% arvode

inklusive film, foto,
annonsering, visningar,
kontrakt, finansiering.

Sealine S330

Volvo Penta D6 400hk
4 kojer i 2 kabiner
Salong med pentry
”Drag-kapell”

Videofilm på alla salubåtar, scanna
QR-koden för att komma till båtfilmerna

Besök oss i Kungshamn och se vår
S330 årsmodell 2019 för omgående leverans
www.trulyboating.se • 0707-38 88 10 • adam@trulyboating.se

• Auktoriserad Yanmar,
MerCruiser, Mercury,
Volvo Penta
• Plastreparationer
• Ankarspel & Bogpropellrar Side Power
• Försäkringsskador
• Rosfritt, tankar,
pulpitar, pekar samt
badbryggor

Service

Service

Service
Service

Björlandavarvet AB • Björlanda Kile 80A, 423 61 Torslanda • www.bjorlandavarvet.se
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Service
Service

Regelbundet
underhåll
– efter
• Kustskeppare
Båttäckning
CH REPARATION
AV säsong
varannan
håller ditt
• SRC (VHF –
intyg)
2195:kapell fräscht och helt längre
BÅTKAPELL

utan verktyg

Agnpellets
tinor och burar – 59 kr/liter
Vi tvättar
även till
segel
NORENA levererar marknadens
och husvagnstält
SJÖVERKSTAN
- Inga
insexnycklar eller andra verktyg behövs
smartaste lösningar för en
snabb
Ring för prisuppgift!

Sjölivsutbildning och konsult

— Mer än 25 år i branschen
— täckning
par års användande har impregneringsskyddet
och stabil
apell försämrats på grund av väder och vind. Det
Öppet:på
Måndag
då jordslag/mögel (små svarta prickar)
kapellet- torsdag 10-17, fredag 10-14
sta avlägsnas för att inte kvaliteten
på vävenIndustriväg
ska
Östergärde
504, 417 29 Göteborg
s. Föroreningar och nedfall smutsar ner
ditt031-55
kapell 28 80 • 0704-54 66 64
Tel:
över tvättas bort.

ICEVARV

- SmartF
expanderlåsning
av båten.
ULLSERVför enkel montering

- Allt i rostfria material
- Fiffiga kopplingar till toppen av
Hemsida: www.longitud11.se
mantågstöttorna
COPERTURA - Maskinkajen, 17 417 64 Göteborg
E-mejl: sjoverkstan@telia.com • www.sjoverkstan.se
Alla kopplingar
i ett specialanpassat
E-post:latolong@telia.com
TEL 031-301
24 70 E-POST
info@copertura.se WEB www.copertura.se
gelbundet
underhåll – efter
gummiförstärkt nylon.
rannan säsong – håller ditt
- Alla rör är 35mm eloxerad aluminium för
Tel: 0733-308
028helt längre
pell
fräscht och
att klara många års användande.
Ring för prisuppgift!
6HUYLFH_5HSDUDWLRQHU_3ODVW ODFNVNDGRU_%OlVWULQJ
- Norena ställningar klarar
1\LQVWDOODWLRQHU
PRQWHULQJDU_5HVHUYGHODU
kraftiga snölaster
vintertid.
- Inga insexnycklar eller andra verktyg behövs
Vi på Norena hjälper
— Mer än 25 år i branschen —
Tinor, -burar,
linset, fiskkorgar
Smart expanderlåsning
för enkel-montering
dig med den perfekta
ppet: Måndag - torsdag 10-17, fredag 10-14
Allt i sjunklina
rostfria material
m.m, -även
på rulle.
lösningen
stergärde Industriväg 504, 417 29 Göteborg
- Fiffiga kopplingar till toppen av
Tel: 031-55 28 80 • 0704-54 66 64
- Till medlemmar i Göte
mantågstöttorna
jl: sjoverkstan@telia.com • www.sjoverkstan.se
borgsregionens fritids
Tinor, burar, linset, fiskkorgar
- Alla kopplingar i ett specialanpassat
båthamnar utgår en
gummiförstärkt nylon.
m m, även sjunklina på rulle
medlemsrabatt.
- Alla rör är 35mm eloxerad aluminium
för
Beställ online!

Fiskeutrustning Navigation/VHF

SJÖVERKSTAN

Beställ online!

eutrustning Navigation/VHF

urar, linset, fiskkorgar
en sjunklina på rulle
ställ online!

Gasoldriven
skaldjurskokare

2195:-

att klara många års användande.
- Norena ställningar klarar
Gasolkraftiga snölaster vintertid.
- Vi på Norena hjälper
driven
Provförrättare
NFBperfekta
dig medförden
skaldjurs• Förarintyg
lösningen
kokare
• -Kustskeppare
Till medlemmar i Göte
• SRC
(VHF intyg)
• Förarintyg
borgsregionens
fritids
båthamnar utgår en
• Kustskeppare
Agnpellets till tinor och burarmedlemsrabatt.
– 59 kr/liter

2195:-

Provförrättare för

• SRC
• Far tygsbefäl
klass 8
Sjölivsutbildning
och konsult
Provförrättare för NFB
•Hemsida:
Förarintyg www.longitud11.se
• Kustskeppare
E-post:latolong@telia.com
• SRC (VHF intyg)

Hämtning av utombordare, båtar och drev
Reparation och service
av samtliga motorfabrikat
Försäljning av nya
och begagnade motorer

Vinterförvaring
Vi servar även vattenskotrar

Sjölivsutbildning och konsult

marinforum.se

ivsutbildning och konsult

: www.longitud11.se

Vi u

Samti

V
Då h

For
Bestäl
Så kan

Lämn

COPERTURA - Maskinkajen,
17 417
Göteborg
Välkomna
att64ringa
eller besöka oss!
TEL 031-301 24 70 E-POST info@copertura.se WEB www.copertura.se
Besöksadress: Varvsvägen 40 | 475 50 Hälsö | 031-54 32 10

Tel: 0733-308 028 • latolong@telia.com •0733-308 028
www.longitud11.se
Agnpellets till tinor och burar – 59 kr/liter

tolong@telia.com

I

COPERTURA - Maskinkajen, 17 417 64 Göteborg
TEL 031-301 24 70 E-POST info@copertura.se WEB www.copertura.se

3-308 028
RB 218.indd 17

RODERBLADET

23

Gö

Victor
www.m

KILLINGSHOLMENS BÅTKLUBB
Ordförande Arne Brorsson 0705 60 07 80
Sekreterare Olle Elm 0707 790 770
Kassör Jan Skårman 031-91 24 13
Suppleant Mats Rundlöv 031-91 12 69
Revisorer Rolf Jacobsson 031-91 26 49
Olle Clarin

Bryggombud:
Brygga A Bengt Kåmark 031-91 23 46
Brygga B Göran Stråhle 031-93 27 25
Brygga C Bosse Theander 0705-122491
Facebookadmin Olle Elm

Killingsholmens Båtklubb c/o Arne Brorsson
Åsabacken 9
427 36 Billdal

killingsholmensbatklubb@hotmail.com
Facebook Killingsholmens båtklubb
Bankgiro 5308-8472

Snart kan det bli verklighet att kvällsdoppet
avslutas med bastubad Foto: Olle Elm

Framåt – steg för steg
intill avslutat. I alla fall i den
bemärkelsen att vi har gjort
allt som står i vår makt för att
få till det här, och det är färdigt.
• Sanitetsbyggnaden är inte på
Vi i styrelsen vill rapportera
plats utan det står en temfrån årsmötet, berätta lite
porär toalett i hamnen.
om vad som gjorts och
• Vågbrytaren fungdelge några tankar
erar, och det kan visSteg för steg går det
inför
framtiden.
framåt – ibland lite lång- serligen bli bättre,
Steg för steg går det
samt, men det blir bättre men nog är det bra.
framåt – ibland lite
Utbyte av stolpar •
och bättre.
långsamt, men det
med mera fungerar
blir bättre och bättre.
också och Grefab gör
Men vi börjar med stadet enligt plan och efter
tusläget idag.
behov, vilket är bra.
• Hamnen ligger utanför naIdag
turvårdsområdet och risken
• Medlemsantalet är fortsatt högt
med att komma innanför om- •
och det ökar. Nu är vi 97 medrådet är borta.
lemmar - vi tackar och bugar.
•
Faran med parkeringsplatsen
• Ekonomin är fortsatt urstark.
vid glasskiosken är inte av• Facebook-sidan fungerar bra
värjd, men det akuta är över.
och är aktiv.
•
Vi har, med övergripande mått,
• Flaggspelet inklusive flaggor är
ringa förstörelse och inbrott i
som projekt klart och på banan.
hamnen.
•
• 5-knops-skylten sitter uppe ute
på Aspholmen och idag när vi
skriver det här, så vet vi att det Nästa steg på befintliga projekt
Sanitetsbyggnaden som sådan
skall komma upp ytterligare en •
är klar, och Grefab har ansökt
skylt – åt söder. När det är klart
om bygglov för kommunalt
så är 5-knops-projektet näst
Nu har sommaren försvunnit och
den nog så underbara hösten har
kommit - och vem vill vara utan
årstider!
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vatten; frågan är bara var den
skall stå? I och med att den inte
hann komma på plats innan
sommaren, så meddelade vi
Grefab att de inte behöver
skynda på. Om det är så att de
får bygglov är det bättre att den
sätts på rätt plats redan från
början. Rätt plats är där nuvarande cykelställ finns idag. Här
rapporterar Grefab tillbaka.
Kompressorn till systemet
under bryggorna har Grefab
nu undersökt och den verkar
fungera bättre än vad man
trodde från början. Planen är
att reparera den så att hamnen
kan hållas än mer isfri.
Bom och blipp både till parkeringsplats samt iläggningsplats; Det här arbetar vi för.
Förslaget till Grefab är att bom
för parkeringsplats görs samtidigt som VVS till sanitetsbyggnaden grävs.
Vi verkar också för att den
gamla altanen där nuvarande
toalett står kompletteras med
ett plank för solhörna med den
”Grefab-blåa” soffan - en klassiker.

•
•

Vi verkar för en vågbrytare i
nordväst.
Grefab utför löpande underhåll
i hamnen, och där vi kommer
med inpass och synpunkter.

Rapport från årsmötet
Vi vill tacka för ett mycket bra årsmöte med bra uppslutning där vi
tog ett flertal framtidsbeslut samt
gick igenom de sedvanliga punkterna i dagordningen. Kassören
rapporterade en fortsatt bra ekonomi och ökande medlemsantal.
Budget samt årsavgift är samma
som föregående år. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen gick
igenom
verksamhetsrapporten
samt ovanstående punkter med
statusrapport för dagsläget och
även nästa steg för projekten med
inpass från medlemmarna. Detta
är och var mycket uppskattat.
Framtidsbeslut
Under
den
diskussionspunkten hade styrelsen tagit fram tre
olika scenarier baserat på det
goda arbete som har gjorts genom
åren sedan föreningen startades, den stabilitet och ökning vi
har på medlemsantalet, Killingsholmens historia och bakgrund,
kundnytta eller föreningsnytta för

oder ladet

Tveksam ”modernis
,
av avtalsvillkor

medlemmarna samt föreningens föreningen bygger på vilja, glädje
överlevnad och utveckling på sikt. och gemenskap, inte på krav och
måsten. Då blir det fel. Vi besluTänkta scenarier
tade att Olle Elm och Arne Brors1. Ungefär som idag, samt reno- son håller i renoveringen av huset.
vera huset i den takt vi själva Noteras bör att renoveringen inte
på obestånd
på sådantutan
sätt
rån årsskiftet gäller
en vara
bestämmer.
innebär
några
kostnader,
attEn
detarbetsgrupp
finns påtagligstartas.
risk att
version
Grefabs tid.
2. Ungefär som idag, ny
samt
reno-av enbart
avtalade håller
skyldigheter
inte komallmänna
villkor. Bengt
En över- Kåmark
vera huset i den takt
vi själva
i bastusekmerförsta
att fullgöras".
Gottblir
svänav villkoren
har gjorts
"för och
bestämmer ochsyn
initiera
en sektionen,
uppgiften
att
att försöka hålla dem uppdate- grum för godtyckliga bedömntion som i föreningen
som ar- undersöka möjligheten att inom
rade i förhållande till fritidsbåts- ingar där!
betar för en bastu.
ramen för KBK, men ekonomisk
· Om båtägaren förvarar gasol
utvecklingen och för att bättre
3. Ungefär som idag,
samt
renofristående,
starta
enolja
sektion
med
eldfarlig
i hytt, sjöbod
hantera miljöfrågor, ordning
och eller
vera huset i den
takt
vi
själva
målet
att
en
bastu
”sätts
i
sjön”.
säkerhet i hamnarna", som det eller inomhushall (§ 4 d). I det
bestämmer och
heter initiera
på hemsidan.en
Det där låter här fallet undrar man naturligtsektion som i föreningen
arbeMedvåga
det vis
sagt
hur och
mångaskrivet
båtägare så
som vill
har
ju bra. Tänk om
man skulle
sinatill
farkoster
i inomhushall
som
hoppas
att Grefab tagit
tar för ett bastu
och på
dessutom
vi tillfälbjuda in
det öppna
höstmötömmer
dieseltanlet i akt huset
att även
en 17verkligen
arbeta för att öppna
förrensa
tetutden
november
kl.sina
17.00.
Då
tar hem sina gasolflaskanske vikar
medlemmarna.del orimliga villkor? Och
hoppas
attoch
Stugan-gruppen
samt
vintern?
putsa bort något av denBastusektionen
förmyn- kor över har
liteUnderlåtenhet
olika fördaraktiga ton som sedan decen- att göra detta är alltså grund
Här var vi tydliga att bastusektio- slag på bordet. Vi kommer också
för ett omedelbart hävande av
nier kännetecknar denna skrift?
nen endast kan bestå
av medlem- ha sedvanlig rapportering på de
Nej då, allt detta finns orört avtalet. Men hur många känner
mar i båtklubben samt
ha sinallmänna
egen villkor
vanliga
till regeln? Och vad har Grefab
kvar. Grefabs
är punkterna.
avgift och budget. fortfarande en närmast komisk gjort för att informera om den?
i styrelsen
vill
än en inte
gång
hälsa
· Om
båtägaren
visar
upp
katalog över båtägarensViotaliga
Efter genomgång skyldigheter
av alternativen
nya
medlemmar
välkomna!
Dessoch förpliktelser. sitt försäkringsbevis för Grefab
d). fler
Dettamedlemmar
uppvisande skai
samtidigt
som företagets
blev det tydligt attDetta
alternativ
2 var
utom vill(§vi6 ha
dröjsmålverkligen
efter anmodan
ansvar,
där ettvisådant
över- ske
det som föredrogs.eget
Först
måste
styrelsen.
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vikt för kunder och bolag. Syftet ä
(§ 4 c). Ja, självklart bör sådana
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10 ÅRS
GARANTI PÅ

MERCURY
MOTORER

Vi klär in RATTAR &
SPRAYHOODHANDTAG
med äkta älgskinn

Service
• Vinterförvaring
Originaldelar förlänger livet
på din motor
och ökar säkerhten
Butik • Reservdelar

Köp dina reservdelar till Mercury & Mercruiser enkelt och bekvämt på nätet

Leverantör av: Uttern, Sargo,
www.mercurydelar.se
Atlantic
Marine, Flipper, Mercury,
Mercruiser & Fogelsta
www.harryhansson.se
031-711 25 10

Redegatan 9, Långedrag/Göteborg
Tel. 0 70 5 -92 3 1 96
w w w. ka pellt ekn i k. s e

K A P E L L & S I T T B R U N N S K A P E L L • S P R AY H O O D • M A R I N S Ö M N A D

Tvätt & Impregnering
Kapell/Dynor/Markiser

Mallning, tillverkning av bågar

Handtvätt, impregnering, reparationer

Vi har även formsydda underlakan
till förpiken - reglerbar
resår för optimal
passform

599 kr

'UDJNHGMRURFKUXWRUE\WHUYLSn
GDJHQHOOHUGLUHNWPHGDQQLYlQWDU

Nytillverkning, omklädsel, tillskärning av
skum till dynor. Byte av knappar och öljetter

comfortex.se

Sjölanders
Marin & Markistextil
%DFND%HUJ|JDWD+LVLQJV%DFND
7HO)D[
(SRVWLQIR#PDULQWH[WLOVHZZZPDULQWH[WLOVH
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BESTÄLL I BUTIK, ORDERTELEFON 060 - 64 17 00, ORDER@HJERTMANS.SE ELLER PÅ HJERTMANS.SE
KAMPANJEN GÄLLER PÅ HJERTMANS.SE OCH I VÅRA TIO BUTIKER T.O.M. 31 OKTOBER 2019 MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING

Presenning 240g/m2
Bild visar 10.5 m

Däckställning Multimarine
Ställning med klicksystem som gör den
enkel att montera. Gjord i aluminium.
7 meter

2790 kr
7975-7 (3190 kr)
10,5 meter

3390 kr
7975-10 (3890 kr)

Plastduk armerad med polytylenväv.
Öljetter av polycarbonat varje halvmeter.
Bild visar 7.5 m

4 x 6 meter

A-ställning Multimarine

Ställning med klicksystem som gör den
enkel att montera. Gjord i aluminium.
6 meter

9 meter

1690 kr

2990 kr

7976-6 (1990 kr)

7975-9 (3390 kr)
12 meter

9 meter

4190 kr

2690 kr
7976-9 (2990 kr)

7975-12 (4790 kr)

5 x 7 meter

545 kr

795 kr

7982-46 (750 kr)
6 x 8 meter

1095 kr

7,5 meter

1890 kr

7982-68 (1690 kr)

7982-57 (990 kr)
6 x 10 meter

10,5 meter

2890 kr

7982-610 (1890 kr)

6 meter

Plastduk armerad med polytylenväv. Öljetter
av polycarbonat varje halvmeter. Tillskuren
med avsmalnande form i fören, smalnar av
efter ca 2/3 av totala längden.

1190 kr

Ställning med klicksystem som är gjord i
aluminium. Kompatibelt med NOA.
6 meter

2395 kr

1995 kr
7976-16 (2695 kr)

7975-16 (2695 kr)

7,5 meter

7,5 meter

2595 kr

2895 kr

7976-17 (3395 kr)

7975-17 (3295 kr)

7982-812 (2590 kr)

Formskuren presenning 240g/m2

7976-10 (3390 kr)

D-ställning Red Duty

Ställning med klicksystem som är gjord i
aluminium. Kompatibelt med NOA.

2195 kr

7976-7 (2190 kr)

5 x 10 meter

A-ställning Red Duty

8 x 12 meter

1395 kr

9 meter

3195 kr

6 x 12 meter

1995 kr

7983-510 (1490 kr)

7983-612 (2290 kr)

6 x 10 meter

2495 kr

1485 kr
7983-610 (1690 kr)

7 x 14 meter

7983-714 (2590 kr)

Vi har ett brett sortiment med ställningar från NOA.
Se vår hemsida för aktuella priser!

7975-19 (3695 kr)

Göteborg | Stockholm | Malmö | Sundsvall | Uppsala | Västerås | Norrköping | Karlstad | Stenungsund | Helsingborg | www.hjertmans.se

Oljebytarpump
Klotbehållare 6 liter.
Manuell.

445 kr

Segelbåtstötta Tyresöstöttan

7849-3 (590 kr)

Vinklad stötta med justerbar höjd. Gummiklädd platta.
Pris per st.
80-125 cm

1595 kr

150-195 cm

1995 kr

170-215 cm

2095 kr

7964-80 (2195 kr)

7964-150 (2630 kr)

7964-170 (2760 kr)

110-155 cm

130-175 cm

190-235 cm

1795 kr

7964-110 (2340 kr)

1895 kr

7964-130 (2590 kr)

2295 kr

7964-190 (2890 kr)

Värmerör
Motorbåtsstötta Tyresöstöttan

Värmeledning för frost- och
kondensfri vinterförvaring.

Monteras under kölen istället för pallning med ex. trä.
41 - 61 cm

250 kr

61 - 76 cm

990 kr

1190 kr

7966-14 (Alltid lågpris!)

7961-45 (299 kr)

298 kr

7966-13 (Alltid lågpris!)

7961-80 (349 kr)

Olja

Segelbåtstötta Multimarine
Vinklad stötta med justerbar höjd.
Pris per st.
80-125 cm

150-195 cm

990 kr

1390 kr

110-155 cm

170-215 cm

7963-90 (1390 kr)

1190 kr
7963-91 (1690 kr)
130-175 cm

1290 kr
7963-92 (1790 kr)

7963-93 (1990 kr)

1490 kr
7963-94 (2190 kr)
190-235 cm

1690 kr
7963-95 (2390 kr)

Motorbåtsstötta Tyresöstöttan
Monteras under sidorna. Ska kompletteras med
kätting. Pris per st.
64 - 97 cm

1295 kr

Till nästan alla diesel-,och många
bensinmotorer. Läs mer på
hjertmans.se
4 liter

268 kr

7839-54 (Alltid lågpris!)
20 liter

1044 kr

7839-520 (Alltid lågpris!)

7966-3 (Alltid lågpris!)
74 - 117 cm

84 - 127 cm

1350 kr

1450 kr

7966-2 (Alltid lågpris!)

RODERBLADET
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Vi säljer även Volvo Penta och har
olja och filter till de flesta motorer.
Se vår hemsida för aktuella priser.

SALTHOLMENS BÅTÄGAREFÖRENING
Ordförande, webmaster Magnus Legnehed 0705 95 43 56
Kassör Birgitta Edenberg 0702 71 24 93
Sekreterare Ann Hellman 0707 85 27 27
Vakt- o hamnansvarig Claes Edenberg 0738 08 35 68
Vice vaktansvarig Lennart Eriksson 0707 22 15 72

Registeransvarig Claes Martinsson 0733 48 42 49
Sponsoransvarig Ingemar Fredriksson 0707 92 29 59
Roderbladet Johan Göthesson 073 9797496
Valberedning Alf Ydsten 031 68 14 65
Revisor Katarina Andersson

Saltholmens Båthamn, 426 76 Västra Frölunda

Vaktchefen har ordet
Som vanligt när jag skriver något du registrerat konto så heter vår
vid denna tidpunkt måste jag tyvärr grupp att söka medlemskap i ”Saltkonstatera att vaktningen varit dålig holmen ALLA”. Om du har appen i
i juli och augusti, till och med sämre mobilen kan du om så önskas få en
än vanligt. Har det någon betydelse notis så fort det kommer ett nytt
om vi vaktar eller inte? Ja, det har meddelande.
det enligt mig. Försöken till stölder
har ökat mångfalt, men lyckligtvis Nu till lite annat. Min fru Birgitta
har man misslyckats på grund av och jag, har i år gjort en åtta veckor
olika orsaker, men det beror inte på lång segling norr om Stockholm
att det varit vakter där - förutom i och tillbaka. Fantastiskt trevligt!
ett fall. September är en månad som Jag började ju min seglingskarriär
man bör vara nere i hamnen oftare, på ostkusten vid slutet av 60-talet
dels på grund av kraftiga vindar
och fortsatte under 70-talet.
dels på grund av ökad risk
Härligt att åter segla
för stölder. Så ni som
bland tusentals öar
har missat era vakter:
i Stockholms skärNi som har missat era
vi vädjar till er att
gård. Ingen trängsel,
vakter: vi vädjar till er
försöka ta igen detta
du kan alltid hitta
att försöka ta igen detta
under den del av säen egen vik, även
under den del av
songen som återstår.
under
högsäsong.
säsongen som återstår
Skogklädda
öar och
Samtidigt vill vi från
kala
klippor
längst
ut,
styrelsen återigen slå
du
kan
bara
välja
det
du
ett slag för Coboats. Gå
vill ha. För att inte tala om
in på coboats.se och ladda
Sankt
Annas
och Tjusts skärgård
ner appen i din mobil. Det är ett
med
dess
otaliga
öar ända ner till
ypperligt verktyg för att snabbt nå
Kråkelund.
ut med viktiga meddelanden till
andra båtägare i hamnen, till exempel om någon hittat en borttappad Under alla mina seglatser har jag
nyckel eller om någon båt ligger alltid när jag kom ned till Krådåligt till och behöver tillsyn. När kelund gått utanför öarna, men i år

Det var en härlig upplevelse att segla bland tusentals
öar i Stockholms skärgård. Foto: Henrik Trygg
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gick vi inomskärsleden från Simpevarp till Oskarshamn. Leden är
mycket smal på sina ställen och
med slör och halvvind var vi saliga
när vi avverkat denna sträcka, men
det skulle bli ännu bättre. Söder
om Oskarshamn finns ännu en inomskärsled som av någon anledning kallas för Vintergatan av en
del, varför vet jag inte. Leden slutar
innan Påskallavik och om vi tyckte
att gårdagens segling bjöd på tight
segling var denna snäppet vassare.
Vår båt, en Maxi 999, sticker 1,70
meter och plottern talade om 1,60
meter, men jag visste att vi hade
20 centimeter högvatten och instrumenten visade aldrig under 2
meter. Vi började under segel men
bangade ur efter ett tag och tog ned
dem. Vi frågade till och med ett par
i en förbipasserande gummijolle
om det var okay för oss att segla
vidare. Inga problem tyckte dom,
större båtar har gått här. Upp med
seglen igen, och vi skulle inte vilja
ha varit utan denna segling för allt
smör i Småland. På ena sidan öar
som var femtio meter breda och
med ett pärlband av stugor på varenda en, och på den andra små,
små öar och grynnor omväxlande
med större öar och vikar. Har aldrig
upplevt något liknande - resans
höjdpunkt utan tvekan! Annars var
Harstena, Hanö och Ven underbara
uppehåll. En härlig seglats trots att
vi fick kryssa i fyra-fem meter per
sekund och motström, genom Öresund. Vi har redan börjat att planera för en liknande seglats nästa
sommar, då vi också skall uppleva
Ålands skärgård på nytt. Hör gärna
av er om ni vill ha tips från ostkusten där jag har tillbringat åtskilliga
seglingsmånader.
Claes Edenberg
Vaktansvarig

FÖRSÄKRINGSSKADOR

Du hittar oss vid Torslanda Lagun
Välkommen! / Claes Wickström

www.skeppstadsvarvet.se

3

Ändrad fartbegränsning i Saltholmens yttre hamn
Efter diskussion och beslut vid årsmöte då flera medlemmar upplevt problem med
fortkörande båtar i hamnen har vi ansökt om en justering av högsta tillåtna hastighet
från 5 till 3 knop i Saltholmens yttre hamn. Länsstyrelsen har efter utredning, där
berörda myndigheter och allmänhet fått möjlighet att yttra sig i frågan, beslutat
om att bifalla vår begäran. Den nya fartbegränsningen gäller från den 9 september och
en ny skylt är på plats vid hamnens inlopp. Vi hoppas att denna justering skall leda till
mindre svall och högre säkerhet i hamnen. Den nya föreskriften finns att läsa på vår
hemsida, www.saltholmen.nu
Styrelsen SBF

RÖRÖ STRANDKASSA
)XOOVHUYLFH,&$EXWLN

$SRWHN/LYVPHGHO
3RVW%nWWLOOEHK|U)LVNH

6M|PDFNGLHVHORFKEHQVLQ
NRUWDXWRPDWG\JQHWUXQW

031-96 40 08

9lONRPPHQWLOORVVHWWI|UHWDJPHG
NXQVNDSHQJDJHPDQJRFKSHUVRQOLJVHUYLFH

gSSHWXQGHUK|JVlVRQJ |YULJWVHKHPVLGDQZZZLFDVHVWUDQGNDVVDQ

ORIGINAL
RESERVDELSFÖRSÄLJNING
SERVICE-CENTER
+ 46 31 29 96 18
DOELQPRWRU DOELQIDVKLRQVZHGHQDE
+lOOHIOXQGUHJDWDQ9lVWUD)U|OXQGD

Göteborgs Båt & Finsnickeri AB
Ett snickeri utöver det vanliga

RB 218.indd 26

2018-05-01 20:44:30

Båtsnickerier

Hemsnickerier

Tillverkning och renovering av:
Båtar • Inredningar • Däck
Salongs- och sittbrunnsbord
Allt efter egna önskemål.

NYHET!

Tillsammans med
erbjuder vi dig som
kund finansiering upp till 24 månader räntefri betalning.
Wasa Kredit är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Bank.

Tillverkning och renovering av:
Möbler • Kök • Garderober
Trappor • Bord (intarsia)
Allt efter egna önskemål.

Ring oss för bokning av tid:

031-92 22 00
RODERBLADET
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Vi har egen sprutlackering!
Vi utför även reparationer av försäkringsskador.

www.gbgbatsnickeri.se
info@gbgbatsnickeri.se

BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN
Viktor Setterbergs Väg 11, 423 38 Torslanda
Medlemsavgift: 175 kr
Plusgiro: 27 73 80 – 2
E-post: batlaget.lagunen@gmail.com
Hemsida: www.torslandalagun.se

Ordförande William Ressel 0703 68 79 57, N27
Vice ordförande Jan Wagner 0730 94 64 62, A9
Kassör Lars Holst 0707 16 54 58, M37
Suppleant Karl-Arne Stenborg 031 92 32 10, B4,
Suppleant Per Jerndal 0761 26 35 01, N24
Revisor Rolf Nordström 031 40 41 15, C9

Anonyma båtar i Torslanda Lagun.
Att ha ett väl synligt namn på sin båt har många fördelar.
Foto: William Ressel

Att ha båtens namn i fören
har bokstavligt sina fördelar.
Foto: Karin Koritz

Namn och identitet på fritidsbåtar
Vid vandring längs kajerna i våra
hamnar slås man av en sak - att
många båtar är anonyma. Traditionen bjuder att de flesta båtar ligger
med fören inåt bryggan och man
sällan ser något namn på bogen
som ger båten en tydlig identitet.
Vill man veta lite mer får man gå på
grannbryggan för att förhoppningsvis kunna se om det finns något
namn. Att ha namnet i aktern är
en utmärkt idé. På internationellt
vis ligger oftast båten förtöjd med
aktern in mot bryggan, men på det
sätt som vi i Norden förtöjer blir det
minst sagt lite knas. Måste vi i Sverige ha namn på våra båtar? Nej, det
finns inget regelverk som säger att
vi måste ha namn på skrovet.
För fartyg över 24 meter finns det
klara regler som International Maritime Organization, IMO, satt upp
avseende märkning. Fartygsnamnet skall vara registrerat och finnas
klart och tydligt anbringat på skrovet på bägge bogarna samt i aktern.
Utöver detta ska registerorten finnas
angiven samt i förkommande fall

även fartygets IMO-nummer. Vissa
länder som har lite mer koll på sina
fartyg har låtit dessa bestämmelser gälla även fritidsbåtar.
Hur ska man då tänka när man
namnger sin båt? Det finns en hel
del gamla skrönor som talar om
att det bör vara kvinnonamn, att
namnet alltid ska börja och sluta
på A och så vidare. Jag tror att vi
kan lämna allt skrock om båtnamn
därhän, men det finns ändå en del
att tänka på när man namnger sin
båt. Namnet bör vara relativt kort
och snärtigt. Det ska vara lätt att
uppfatta vid en konversation över
VHF eller mobiltelefon, och inte
orsaka en massa huvudbryderier.
Namn som Mej Dej eller Nödhjälpen är helt förkastliga, och likaså
Studielån 2 eller Ruffhäxan, även
om det kan finnas en viss bakgrund till dessa namn. Man kan
tänka att det blir en hel del muntra
miner på Stockholm Radio när de
får samtal från Linje Lusta. Man
ska också vara medveten om att
RODERBLADET
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ägaren till båten ofta blir förknippad med båtens namn. Därför är
det kanske bra om man tänker över
namnet en extra gång med hänsyn
till vad man själv vill bli refererad
till. Gottegrisen, Alko och Häradsbetäckaren kanske inte är så bra
i det långa loppet. Exempel på bra
namn som är lätta att uppfatta är
egennamn såsom Ajax, Sitara och
Elvira.
En annan aspekt är att om det
händer en olycka så har sjöräddning som SSRS, polis, kustbevakning med flera ytterst svårt att
hitta båten. Om någon får hjärtinfarkt eller stroke ombord blir
då deras enda upplysning att den
hjälpbehövande finns ombord i en
vit motorbåt någonstans i närheten av Gluppöbassängen. Många
fritidsbåtsägare är också upprörda
över att handelsfartyg inte svarar
på VHF i närsituationer. Inget
märkligt med det då handelsfartyget oftast inte kan identifiera vem
det är som ropar. När dom spanar

Roder ladet
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minhamn.se

Saltholmens Båtägareförening
Grefab håller på med ettminhamn.se/sbf
försök att lämnas den tillbaka till kompisen
i kikaren på de närmast liggande
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Information
Är det möjligt att ändra skylten tecknad har vid ett flertal tillfäl- i inre hamnen upplever detta
I vaktlokalen finns det förlen påtalat detta muntligt och som djupt orättvist. De ligger
från 5 knop till 3 knop?
tryckta lappar att placera
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FÖR HEM & BÅT
Båtlagets kassör, Kalle Bolin, gick bort i juli efter mer än tio förtjänstfulla år
i styrelsen. Han lämnade över sina uppgifter med tydliga instruktioner om
Skumplasttillskärning • Madrasser
vad som måste göras. Arbetet måste gå vidare.
Bäddmadrasser • Soffdynor • Galon
Dockmate Yacht
Control
trådlös styrning
Balkongskydd
• Stolsitsar
Kapellväv • Kapellreparationer
Flexball elektroniska
motorreglage Det sägs ibland att ingen är oersättlig men det kommer att dröja länge innan
Tyger för möbler ute och inne
styrelsen och vännerna i Lagunen kan instämma i detta. Kalle var en glädjespridare och härlig humorist in i det sista. När styrelsen inför begravningen
bestämde
Östergärde Industriväg 13 031-320 18
50 minnesgåvan till Sjöräddningssällskapet, dök hans humor och
klarsyn upp igen – Och hur många medlemsavgifter blir det!

MJUKINREDNING

10%

RABATT Välkommen!
www.marinmagasinet.se
på båt- & husvagnsdynor
Gäller vid nytillverkning
och t o m 31/10

GALANT
PLAST
Sävehallen
Odinspl 2 (hpl. Ullevi N) • 031-15 28 16
Öppet: Vard. 9-18, lörd. 10-14
www.galantplast.se

SJÖTAXI - max 12 personer
BOGSERING - få hem båten!
STARTHJÄLP

Nu måste vi konstituera om oss och skulle bli mycket glada om fler ledamöter
kunde väljas in på årsmötet i november.
Läs om vårt arbete torslandalagun.se.

0706 26 07 42

marstrandskajaker.se

Styrelsen

PROPELLERSERVICE
REPARATIONER,
FÖRSÄLJNING,
M.M
HAR
FLYTTAT
TILL NYAPROPELLRAR,
LOKALER AXLAR,
I SURTE
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Pantaenius allriskvillkor –
vad som än händer!

Med Pantaenius som partner har du det bästa tänkbara skyddet för dig och din båt. Du har alltid fast försäkringsvärde
och aldrig åldersavskrivningar. För många skador har du inte ens en självrisk.

Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se

